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TUCHOMĚŘICKÝ MASOPUST – V sobotu 19. 1. prošel vesnicí tradiční průvod maškar. Podrobnosti se dočtete na straně 7.

Známe výsledky ankety se seniory
Tuchoměřické seniory nejvíc lákají výlety do divadla nebo na hrady a zámky. To je výsledek
ankety, kterou mezi seniory uspořádalo vedení obce na tradičním mikulášském posezení.

D

otazníky vyplnilo 32 lidí. Vybírat
mohli z výletů do Polska, Ředhoště
či Lysé nad Labem. Nechyběla ani
nabídka zájezdu na adventní trh například
do Drážďan, návštěva divadla nebo tradiční
oslava MDŽ. „Názor seniorů je pro nás velmi
cenný. Anketa nám pomohla vybrat pro seniory takové aktivity, které sami chtějí. Dala nám

i zpětnou vazbu na to, které ze stávajících výletů
se jim líbí,“ vysvětluje místostarostka Barbora Boulová. Nejvíc senioři hlasovali pro divadlo a výlety po republice, další v pořadí byla
Ředhošť, Lysá nad Labem a zahraniční zájezdy do Drážďan, Vídně nebo Regensburgu,
následovala Zahrada Čech, MDŽ a Polsko.
Někteří respondenti ale využili i kolonku

pro vlastní nápady. „Zajímavý byl nápad týkající se využití manikúry či pedikúry pro seniory přímo u nás v obci,“ říká místostarostka.
„Určitě se budeme snažit uskutečnit ty nejžádanější tipy na výlety. Ať už to bude výlet do divadla nebo za historií, v podobě návštěvy hradů
či zámků.“ 
Kateřina Kubalová

Rok 2018 v číslech

1513.
 Během roku se z Tuchoměřic odstěhovalo 39 lidí,
naopak přistěhovalo se 47.
 V roce 2018 se narodilo 13 nových občánků.
 16 obyvatel Tuchoměřic loni zemřelo.
 Aktuální počet obyvatel k 1. 1. 2019:

 V roce 2018 bylo přiděleno
Celkem už jich je

550.

6 nových čísel popisných.

 Nejstaršímu obyvateli Tuchoměřic je

96 let.

 Svateb se v roce 2018 v našem matričním obvodě
(Tuchoměřice, Číčovice, Kněževes, Středokluky)
uskutečnilo celkem

54, z toho 2 v Tuchoměřicích.
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Stavební komise má plno práce,
řeší rodinné domy i velké projekty

N

a rozdíl od minulého volebního
období byla v tomto období ustanovena stavební komise. Jejím
úkolem bude posuzovat žádosti o souhlas s výstavbou domů a být v tomto
smyslu poradním orgánem pro zastupitele. Vedle toho bude pomáhat starostovi Pavlu Cihlářovi, zastupiteli pověřeném přípravou územního plánu, s jeho
dokončením.

Slovo do pranice

T

entokrát se slovo do pranice týká našeho hospodářského, potažmo sběrného, dvora. Kvůli
plánovanému rozšiřování mateřské
školy ho totiž budeme muset časem
přesunout a před námi je tak nerudovský problém: Kam s ním? Mohl
by být součástí nové výstavby v Kněžívce, nebo by měl zůstat v centru obce? Bylo by dobré mít hospodářský
dvůr u nové čistírny odpadních vod,
nebo máme postavit úplně nový areál na okraji obce? Co si o tom myslíte?
Pavel Cihlář, starosta obce

 Já bych se přikláněl k přestěhování
sběrného dvora ke stávající čistírně odpadních vod. Je tady velká možnost, jak
vybudovat prostorné a plně funkční místo pro nakládání s různými druhy odpadu, důležité je i místo pro parkovaní
a údržbu naší techniky a v neposlední řadě by vzniklo zázemí pro pracovníky, kteří zvelebují a udržují naši obec.
Karel Novák

 Sběrný dvůr tam, kde ho máme dnes,
tj. vedle mateřské školky, má své velké
výhody v tom, že je pro obyvatele dobře
dostupný. Na druhou stranu to před jeho
vjezdem, na velmi frekventovaném místě obce, vypadá každé ráno jako na smetišti. Proto pryč s ním od školky. Jednou
z variant by mohl být prostor vedle čističky odpadních vod.
Martin Růžička

 Sběrný dvůr do centra obce nepatří.
Kromě faktu, že zde dochází k manipulaci s odpadem, brání svou současnou
polohou přístavbě MŠ. Při hledání nové polohy je potřeba zvážit, jaké funkce
by mělo takové zařízení plnit a navrhnout jeho optimální velikost s ohledem
na vývoj v obci. Obávám se, že do areálu ČOV se sběrný dvůr nevejde. V minulém období byly zvažovány alternativy
umístění v Kněžívce – bylo by vhodné je
aktualizovat.
Karol Böhm

www.tuchomerice.eu

Stavební komise, pracující ve složení
Miroslav Rolc, Jan Havel a Michal Ernest,
měla už dvě zasedání, na kterých řešila
jak malé projekty rodinných domů, tak
i velké projekty bytových domů, které
v naší obci přibývají jak houby po dešti.
Bohužel stávající územní plán nemá dostatečně silné instrumenty, aby takové
projekty lépe reguloval. V současné době se těmito investicemi komise i vedení

obce intenzivně zabývají, aby zahušťování obce a s tím spojená dopravní obsluha
zbytečně nenarůstaly.
Stavební komise má v plánu jednat s investory větších projektů tak, aby ovlivnila
jejich velikost a zároveň zohlednila s tím
spojenou dopravní zátěž. A to se také stalo už na druhém zasedání, kdy si komise
jednoho z takových investorů pozvala. 
Miroslav Rolc

Několik otázek na téma sběrný dvůr

M

áme ho tady už dlouho a všichni o něm víme. Některé věci ale
není na škodu opakovat. Poslední dobou se totiž okolí sběrného dvora stalo skladištěm nepotřebných věcí, které tu lidé za vraty odkládají i mimo provozní dobu
a výjimkou nejsou ani nenechavci, kteří lezou přes plot a ve sběrném dvoře loví…

 Co je sběrný dvůr?
Zařízení na území obce Tuchoměřice, které
slouží pro krátkodobé – dočasné skladování
(shromažďování) jednotlivých složek komunálního odpadu.
 Komu je sběrný dvůr určen?
Je určen občanům s trvalým pobytem v Tuchoměřicích nebo fyzickým osobám, které
mají na území obce ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu
žádná fyzická osoba.

 Kde se sběrný dvůr nachází?
Sběrný dvůr se nachází v ulici K Poště, vedle
mateřské školky.
 Jaká je provozní doba sběrného dvora?
Sobota… 9:00–11:00 hod.
 Mohu odpad dovézt na sběrný dvůr i mimo provozní dobu?
NE a ani nechat ležet před sběrným dvorem! Provozní doba je podle našich zkušeností dostatečná a vychází vstříc i zaměstnaným občanům.
 Lze se do sběrného dvora dovolat?
Ano, v provozní době sběrného dvora, telefonní číslo je 723 267 183.
 Které odpady je možno ve sběrném dvoře předat?
Objemný odpad (např. nábytek, koberce, linolea, umyvadla, toalety, sáňky, kola, dveře,
pneumatiky), elektrospotřebiče – např. televize, trouby, ledničky, počítače atd. 
Martin Růžička, místostarosta obce

Ze zastupitelstva

P

oprvé v letošním roce se naši zastupitelé sešli ve středu 9. 1. Kromě jiného jednali o dvou návrzích na stavbu rodinných domů. V prvním případě, kdy se mělo
stavět v ulici U Pivovaru, zastupitelé na základě negativního stanoviska stavební komise s návrhem nesouhlasili. Naopak nový
dům v ulici Za Kostelem schválili.
 Na pořadu dne bylo také několik ﬁnančních darů, které obec obdržela od soukromých ﬁrem. Společnost Servind připsala
na obecní účet každoroční dar 100 000 korun. Dlouze se diskutovalo o daru ve výši
500 000 korun od společnosti Viva Kněžívka, který by byl ale pro obec morálním závazkem spolupráce, která však v současnosti
není jistá. Po dlouhé diskusi, do které se zapojili i lidé z pléna, zastupitelé přijetí daru odložili do uzavření smlouvy o spolupráci.
 Jednomyslně zastupitelé odhlasovali záměr odkoupit budovu telefonní ústředny,

která sousedí se školou. Vedení obce tak může s ﬁrmou Cetin pokračovat v jednání o koupi. Pokud by se všechno podařilo, bylo by
možné přístroje sestěhovat a zbytek budovy
by po nezbytné rekonstrukci mohla využívat škola.
 Na programu schůze zastupitelů byla také
smlouva o notářské úschově 30 000 000 korun, které na základě už dříve podepsané
smlouvy uložila ﬁrma CID. Pokud tato ﬁrma
do určité doby nevybuduje dohodnutou komunikaci, peníze propadnou obci.
 V závěru vedení obce zastupitele informovalo o jednání s dobrovolnými hasiči z Roztok a Středokluk. Obec se musí rozhodnout,
se kterými podepíše smlouvu o spolupráci.
Všechny přítomné navíc starosta Pavel Cihlář
upozornil, že je stále možnost založit Sbor
dobrovolných hasičů i v Tuchoměřicích. Obec
má na to nejen potřebné zázemí, ale i znak.
Kateřina Kubalová
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Zaostřeno na obecní pokladnu
Tuchoměřice patří už několik let k obcím bez dluhů. Rozpočet je vyrovnaný a v obecní
kase je v tuto chvíli přes 56 milionů korun. Následující řádky napoví, jak bude nové vedení obce hospodařit.

„Č

ekají nás velké investice, takže
se i přes tu krásnou rezervu budeme snažit žádat o maximum možných dotací, například na kulturní dům nebo na zvýšení kapacity školky,“ vysvětluje
Barbora Boulová, která má na starosti právě ﬁnance. Vedení obce se podle ní v tuto
chvíli aktivně zajímá o dotace na kanalizaci v ulici U Školky a třeba i na revitalizaci rybníka na Pazderně
„Co se týká hospodaření, máme rezervy
v oblasti různých úspor a inzenzivně pracujeme na zlepšení. Plánujeme například výměnu veřejného osvětlení za mnohem úspornější variantu (ročně platíme cca 320 tisíc
za veřejné osvětlení) a chceme přepracovat

smlouvu s telefonním operátorem a přihlásit
se do aukce na dodavatele elektřiny či plynu,“ dodává místostarostka s tím, že nejvíc peněz obec jednoznačně vydá za odpady a moc se na tom nezmění. Spíš naopak.
„U této složky bohužel víme, že se její výdaje budou už jen zvyšovat. Obci alespoň částečně pomáhá třídění jak plastu, tak i železa
do sběrného dvora, díky kterému se nám peníze částečně vrací.“
Velkým problémem jsou pro přípražské
vesnice obyvatelé, kteří v nich žijí, ale nemají v nich trvalé bydliště a je to i případ
Tuchoměřic. Spousta ﬁnančních prostředků utíká jinam než do našeho rozpočtu.
„Mnoho lidí zde žije, ale trvalý pobyt má

Programové prohlášení

V

 Spravování ﬁnancí obce tak, aby se
obec nezadlužovala (kromě zcela ojedinělých a opodstatněných situací). Úspory
z minulosti budou podle programového
prohlášení k dispozici pro investiční zá-

Kateřina Kubalová

kolik co stojí:
 odpady............................... 2,5 milionu Kč
 škola ................................... 1,2 milionu Kč
 školka............................. 1,190 milionu Kč
 autobusy ...................... 2,160 milionu Kč
 péče o zeleň ............................700 tisíc Kč

Obecní úřad má nové e-mailové adresy:
info@outuchomerice.cz

o správě Tuchoměřic v dalších letech
říjnových volbách se domluvila na společném spravování obce tři volební uskupení: PRO TUCHOMĚŘICE, TUCHOMĚŘÁCI a Všichni
jsme Tucho. Podepsala koaliční dohodu, zvolila v zastupitelstvu na pozice starosty a místostarostů své zástupce a také
se zavázala sepsat programové prohlášení, ve kterém detailně sepíšou své představy o spravování Tuchoměřic v dalších
letech. „Všichni jsme šli do voleb s konkrétním volebním programem, programové prohlášení je kompromisem mezi všemi
sdruženími, na kterém jsme se shodli při diskusích o tom, jak budeme společně spravovat obec v dalších čtyřech letech,“ říká starosta Pavel Cihlář. Níže vám nabízíme
výběr několika málo bodů z programového prohlášení, jeho celé sedmistránkové znění je dostupné na webových stránkách všech sdružení, tedy
na www.tuchomeraci.cz, protuchomerice.
webnode.cz a www.vsichnijsmetucho.cz.

v Praze. V takovém případě přicházíme nejen
o 500 korun za odpady. Ti lidé zaplatí pouze za nemovitost (1 osobu) a za ostatní osoby
již nezaplatí. Dalším příkladem jsou daně. Je
tu mnoho podnikatelů, kteří mají sídlo raději jinde. Všichni by si měli uvědomit, že trvalým pobytem podporují místo, kde žijí,“ zdůrazňuje Barbora Boulová. 

měry většího rozsahu, na kterých se shodne většina zvolených zastupitelů.
 Proměna kulturního domu na multifunkční objekt, který by sloužil základní
škole jako tělocvična, ale také jako prostor
pro kroužky a společenský sál pro kulturní, společenské či sportovní akce.
 Zpracování plánu obnovy vodovodní
a kanalizační sítě a modernizace vodojemů nebo výstavba nových vodojemů
tak, aby měly aspoň třídenní kapacitu
zásoby vody.
 Pořizování audio a videozáznamu
z jednání zastupitelstva a jeho zveřejnění na webových stránkách obce.
 Zahájení jednání se Středočeským
krajem o opravě povrchu silnice mezi Tuchoměřicemi a Statenicemi.
 Pokračování dnešní péče o seniory
ze strany obce – obědy ze školky, bezplatný svozu odpadu či možnost požádat obec
o příspěvek v sociální nouzi. Zároveň se
sdružení zavazují prověřit možnosti vybudování domova pro seniory přímo
v Tuchoměřicích.
 Dokončení prací na novém územním
plánu a zabránění nekoordinované výstavbě, která by změnila charakter obce.
-red-

Starosta
Ing. Pavel Cihlář, Ph.D.
cihlar@outuchomerice.cz
Místostarosta
Martin Růžička
ruzicka@outuchomerice.cz
Místostarostka
Bc. Barbora Boulová
boulova@outuchomerice.cz
Asistentka
Lucie Vojtěchovská
info@outuchomerice.cz
Odborná referentka
Matrika, hřbitov, evidence
Bc. Jaroslava Masopustová, DiS.
matrika@outuchomerice.cz
Odborná referentka
CzechPoint, ověřování listin a podpisů, přidělování čísla popisného,
evidence obyvatel (zástup: matrika)
Kateřina Pochopová
referent@outuchomerice.cz
Účetní
Klára Zoulíková
ucetni@outuchomerice.cz

VÝZVA: webové stránky naší obce čeká v brzké době změna. Chystá se celá řada vylepšení. Rádi bychom na stránky zařadili i nové fotograﬁe naší vesnice. Máte nějaké a chcete, aby se staly součástí našich webových stránek? Fotograﬁe musí být v rozlišení 3–5 MB, aby šla použít a ideálně
v širokém formátu. Ozvěte se nám na nový obecní e-mail: info@outuchomerice.cz.
www.tuchomerice.eu
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Vánoční odpočinek sportovcům ukončil

Barric Cup 2018
Mezi svátky (29. 12. teď již minulého roku) zkřížili hokejky
místní milovníci amatérského hokejbalu na tradičním
Barric Cupu. O více informací o memoriálu jsme požádali
organizátora turnaje Stanislava Jemelku.
Stando, turnaj má nevšední název, jak vůbec vznikla tradice Barric Cupu?
Když jsem byl ještě malý kluk, hrávali jsme
hokejbal na ušlapané hlíně a trávě v areálu hřiště. Byl jsem asi nejmladší z party dětí a jedním z nás byl Pepa Bareš, kterému
nikdo neřekl jinak než Barik. Bohužel Pepa
zemřel ještě jako mladý člověk. Když jsme
před léty vzpomínali na dětské časy, tak
hodně vzpomínek bylo právě na zážitky
z hokejbalu a na Pepu Bareše. Rozhodl jsem
se tedy udělat jednodenní turnaj na počest
našeho kamaráda, proto Barric Cup.
Jak dlouho již tento memoriál pořádáte?
V roce 2013 proběhl startovací Barric Cup,
který byl označen jako „nultý“ ročník. To

znamená, že jsme před měsícem oslavili již
pátý ročník (na celkově šestém turnaji). Celá akce je hlavně o dobré náladě při sportu
a o vzpomínkách, takže i to číslování je tomu přizpůsobeno. Lidem se akce líbí, a to
je pro mě nejdůležitější.
Kolik hráčů a družstev se zúčastnilo
turnaje?
Posledního turnaje se zúčastnily celkem
čtyři družstva s celkovým počtem 28 hráčů. Předcházející ročníky byly ještě silnější. Rekord drží ročník z roku 2015, kdy soupeřilo 47 hráčů ze sedmi týmů. Věřím, že
i nejbližší turnaj v tomto roce bude ještě
více obsazen. Jako vždy nám vhodil úvodní buly pan Josef Bareš starší.

Foto: Oskar Baschiera

Hráči všech týmů (uprostřed v zelené bundě organizátor Stanislav Jemelka společně s Josefem
Barešem st.)
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Zveme děti z Tuchoměřic
a okolí s rodiči, prarodiči
a kamarády na další setká16:30–18:00 ní a povídání v klášteře, které se uskuteční v sále před knihovnou. Můžete se těšit na zajímavé povídání, hry, zpívání
a tvoření.

PÁTEK

8. 2.

SOBOTA

9.
2.
20:00

E

V
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Foto: Oskar Baschiera

Vítězný tým společně se zakladatelem tradice memoriálu Stanislavem Jemelkou (první
vlevo)
Co výsledky, kdo vyhrál?
Padalo hodně gólů, což je koření každého sportu. S předvedenou hrou i náladou
jsem byl spolu s diváky spokojen. Systém
tří hráčů v poli plus brankář více nahrává týmům s mladšími hráči a asi i proto
zvítězil tým s názvem HORNETS ve složení Milan Autrata, Martin Volf, Roman
Kovář, Marek Kraft, Jiří Pipek a Darek
Buchálek, kteří jsou vesměs hráči zdejšího fotbalového oddílu. Turnaj je exhibiční
a primárně nám jde spíš o radost ze sportu než o výsledky. Zápasy například nemají klasického rozhodčího a všechny
herní situace si mezi sebou řeší oba týmy
přímo ve hře. Hraje se ale i o prestižní trofeje, které předáváme na závěrečném vyhlášení. Zlatá helma pro nejlepšího hráče turnaje, beton pro nejlepšího brankáře
a hlavní cena zlatá hokejka pro nejlepší
tým.
Děkujeme za rozhovor a přejeme, ať se povede i Barric Cup 2019. 

S
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Pro děti je připraven tradiční
karneval v Disko RaI. Prvních 120 dětí dostane dárko14:00
vou tašku. Všichni se můžou
těšit na bohatý program. Vstup zdarma.

NEDĚLE

10. 2.

ČTVRTEK Valentýnská večeře na zám-

ku. Akce je určena párům, pro
které je připravena několi19:00
kachodová večeře. Přihlášky
je nutné poslat do 31. 1. 2019 na email: sekretariat@chemin-neuf.cz. Příspěvek je dobrovolný.

|
Foto: Miroslav Rolc

Maškarní karneval pro dospělé v Disko RaI.
K tanci i poslechu bude hrát A club. Připravena je bohatá tombola. Vstupné 100 Kč.
www.tuchomerice.eu

PÁTEK

15.
2.
19:00

|

Modlitba se zpěvy z Taizé
v klášteře. Akce se koná v oratoři sv. Kříže vedle jídelny.
připravila Lucie Vojtěchovská

Oskar Baschiera

Pojeďte s námi
do divadla

N

a duben je pro naše seniory v plánu zájezd
do Městského divadla
Kladno na představení hry Williama Shakespeara Mnoho povyku pro nic.
Termín: 17. 4. 2019
Čas: 19:00
Cena: 150 Kč

Zájemci se musí přihlásit –
buď osobně na OÚ, telefonicky: 220 951 200 nebo e-mailem:
info@outuchomerice.cz
Počet vstupenek je omezen!

1 | 2 0 19
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V Tuchoměřicích vznikla skladba

pro Českou ﬁlharmonii
Zakladatelka sboru La Folia,
organizátorka volnočasových aktivit,
někdejší zastupitelka a především
skladatelka Jana Vöröšová vyhrála
na konci roku 2018 prestižní
Skladatelskou cenu České ﬁlharmonie.
Podrobnosti se dočtete v následujícím
rozhovoru.
První otázka se sama úplně nabízí – máte radost? Co pro Vás vítězství v soutěži
znamená?
Radost mám ohromnou, jednak je to příjemné zadostiučinění nejen pro mne, ale
i pro všechny, kteří mi pomáhali, pro mou
rodinu, která si poslední týdny před odevzdáním se mnou užila. Pro mne osobně
je to vzkaz – ohodnocení mé práce. Je to
vždycky příjemné mít zpětnou vazbu, že to,
co děláte, je dobré a má smysl.
Soutěž měla dvě kola a v tom prvním porota vybírala z 57 lidí – to není málo, věřila
jste, že uspějete?
Vůbec ne, prostě jsem poslala jednu svou
skladbu pro větší ansámbl, jak bylo v podmínkách. Nechtěla jsem, aby mě někdy mrzelo, že jsem to nezkusila.
Jak Vás vlastně napadlo, že se přihlásíte?
Filharmonie vypisuje soutěž jednou za 4 roky, je věkově omezená do 40 let. Pro mne
to tedy byla poslední šance. Skladatelské
soutěže vyhlášené orchestry zatím u nás
nejsou běžné a na koncertní programy
se hudba současných autorů také dostává
poměrně zřídka.
Do druhého kola jste postoupila spolu
s dalšími dvěma ﬁnalisty a všichni jste měli za úkol vytvořit novou skladbu – měla jste už dopředu jasnou představu, co to
bude?
Nepočítala jsem s tím, že se do ﬁnále dostanu, takže jsem chvíli námět hledala. Sbírka básní eskymácké poezie v překladu Ladislava Nováka Písně Vrbovýho proutku
patří k mým oblíbeným, ale i přesto, že tu
sbírku znám dobře, do poslední chvíle jsem
vybírala, přeskupovala, škrtala. Celou jednu větu jsem 14 dní před uzávěrkou vyhodila a vzala si text jiné básně.
Jak dlouho Vaše vítězné Písně Vrbovýho
proutku vznikaly?
Asi 7 měsíců, s přestávkami.

Do konce tohoto roku by měla Vaši skladbu
Česká ﬁlharmonie uvést. Jaký to vlastně je
pro skladatele pocit, když se hudba zhmotní a zahraje ji takové hudební těleso?
K velkým orchestrům se dnešní skladatel
opravdu často nedostane. Česká ﬁlharmonie je náš nejlepší orchestr. Moc se těším.
Představte si 80 lidí na podiu, je to krásný zvuk, energie. Každopádně je to zvláštní stav, na jednu stranu si to chcete užít,
na druhou slyšíte, co všechno by tam mělo být a není, a jste si i vědomi toho, co by
mohlo být zapsané lépe, aby účinek splňoval vaši představu. Filharmonie zařadí na svůj program provedení všech tří
skladeb, posluchači si budou moci udělat představu o tom, jak je těžké a vlastně
nemožné hodnotit hudbu, každá je jinak
krásná. V Rudolﬁnu by měla být premiéra 7. 11. 2019.
Budete se účastnit zkoušení?
Dnešní doba je rychlá, koncertní praxe
na tom není jinak. Orchestr má na nacvičení celého programu maximálně 4 zkoušky, potom se koncert zahraje po dva večery
a jede se dál. Chtěla bych být na co nejvíce
zkouškách, pro skladatele je důležité slyšet,
co napsal, ověřovat si, co zafungovalo, co ne,
co zní jinak, než předpokládal.
Jaké vlastně máte hudební ambice (tedy pokud se v případě umění dá mluvit
o ambicích…)?
Dělat muziku tak, aby mne bavila.
Sama jsem Vás už viděla hrát minimálně na tři hudební nástroje – kolik jich
zvládáte?
Klavír, akordeon, cimbál, flétna, ale je to
s rezervou, takové kapelnické hraní, žádný
virtuos nejsem.
Vždycky jste se chtěla věnovat hudbě, hrála jste už jako malé dítě?
Od pěti let jsem zpívala ve sboru, od šesti
hraju na klavír. Vždycky mě bavilo vymýš-

Foto: Beng

let si, předělávat již zkomponované skladby,
upravovat je k obrazu svému. Naštěstí má
první učitelka hudby Hana Platzová měla
pro tento druh seberealizace pochopení. Pamatuji se, jak mě nechala někdy ve 3. třídě
zahrát na zkouškách nějaký mnou vymyšlený způsob hraní stupnic, ostatní kantoři kroutili hlavami a ona se báječně bavila,
když jim vysvětlovala ten systém. Dalším
skvělým kantorem byl skladatel Bohuslav
Řehoř na Pražské konzervatoři. Rodiče mě
nasměrovali, podporovali a vyšlo to, dnes
mě hudba živí. 
Kateřina Kubalová

Foto: Česká ﬁlharmonie

Skladatelská cena České filharmonie
Skladatelskou soutěž pořádanou pod hlavičkou České ﬁlharmonie prosazoval někdejší
šéfdirigent a hudební ředitel České ﬁlharmonie Jiří Bělohlávek, který byl známý mimořádnou podporou mladých umělců. Pod jeho
záštitou se také uskutečnil první ročník v roce 2014. Druhý ročník Česká ﬁlharmonie vyhlásila u příležitosti 100. výročí Československa. Sešlo se neuvěřitelných 57 platných
přihlášek, z nichž porota vybrala tři ﬁnalisty. Od každého z nich Česká ﬁlharmonie objednala novou orchestrální skladbu, kterou
posuzovala tříčlenná mezinárodní komise
v čele s šéfdirigentem Semjonem Byčkovem.
První místo získala skladba Jany Vöröšové,
která porotce přesvědčila tématem a zejména hudebním zpracováním.
Luděk Březina
PR manager České ﬁlharmonie

www.tuchomerice.eu

6

ŽIVOT V OBCI

Tu c h om ě ř i c k ý Z P R AVO DA J

2 0 19 | 1

Tříkrálová sbírka
letos vynesla bezmála 33 tisíc korun
V neděli 6. 1. odpoledne, přesně na svátek Zjevení Páně, obecně známý jako svátek Tří králů,
vyrazili už potřetí do ulic Tuchoměřic tříkráloví koledníci.

Foto: Markéta Debroise

P

o požehnání v kostele sv. Víta se více než 30 koledníků rozdělených
do 8 skupin (1 dospělý a 3 děti) pokusilo obejít co největší počet domácností naší vesnice. To aby jim svým zpěvem popřáli
vše dobré do nového roku, napsali na dveře
tradiční K+M+B 2019 a vybrali do zapečetěných pokladniček peníze na charitativní
projekty. Asi po dvouhodinovém koledo-

vání se všichni zase sešli v jídelně zámku,
kde si při malém občerstvení mohli sdělit
své dojmy a děti také rozdělit vykoledované sladkosti. Tím sbírka skončila a všichni
se vrátili s pocitem dobře odvedené práce
do svých domovů.
Ve farnosti Tuchoměřice se vykoledovalo 32 941 Kč. Přímo v obci Tuchoměřice
21 998 Kč a v obci Středokluky 10 943 Kč. Je to

o něco méně než minulý rok, kdy bylo v Tuchoměřicích vybráno 25 949 Kč a ve Středoklukách 14 028 Kč (celkem 39 977 Kč).
Děkujeme všem občanům, kteří koledníky přijali do svých domovů a ﬁnančně
do sbírky přispěli. A samozřejmě velký
dík patří i všem koledníkům za jejich čas,
energii a nasazení při koledování.
65 % z vybrané částky poputuje do Letohrádku Vendula v Horním Bezděkově,
který poskytuje sociální služby lidem
s postižením. Zbylých 35 % využije Arcidiecézní charita Praha na tyto projekty:

Materiální a potravinová pomoc nejchudším lidem v ČR

Poradna Magdala – pomoc obětem
násilí

Vybudování centra sociálních služeb
Farní Charity Vlašim

Ozdravný pobyt běloruských dětí
v Praze

Podpora nemocnic v Ugandě
Ještě jednou všem děkujeme a těšíme
se na setkání zase příští rok. 
Za koledníky Markéta Debroise

Smím prosit?

J

istě jste si již všimli, a není to náhoda, že neuplyne jeden měsíc, aby se v obci nekonala nějaká kulturní akce. A to není zásluha jednoho,
nebo dvou, ale je to zásluha mnohých z nás v obci napříč všemi spolky, které se snaží nabídnout
sobě i ostatním rozličné kulturní a společenské
vyžití. Letošní rok to začalo masopustem a další
akce na sebe nenechají dlouho čekat.
O to větší radost mám, že vám zde představím
nový kulturní projekt připravovaný čistě pod hlavičkou obce. V sobotu 16. března večer jste všichni
zváni na 1. Tuchoměřický ples do bývalé sokolovny, dnes prostoru Disko RaI.
Byla domluvena kapela, organizujeme tombolu! Bude to skvělý večer pro všechny, kteří by si
chtěli zatančit a nechtějí dojíždět do jiných obcí. Můžou se potkat se svými sousedy, známými
i neznámými a při tanci i o přestávce prohodit
pár slov třeba o tom, jak se nám zde žije a co bychom rádi změnili.
Akce to je nová, ale doufám, že si vytvoří stálé
místo v našem kulturním kalendáři. Podpořme
její úspěch a přijďme si zatančit! Lístky se budou
na OÚ prodávat od 18. 2. Smím prosit? 
Jan Havel

www.tuchomerice.eu

Foto: Ondřej Kubala

ŠTĚDROVEČERNÍ POŽÁR. Krátce po 20. hodině přijali 24. prosince středočeští
hasiči hlášení o požáru v tuchoměřické ﬁrmě Superco v ulici Ke Statenicím. „Jednalo
se o nahlášený požár obalů a krycí plachty na uskladněném materiálu. Nejpravděpodobnější příčinou je zalétnutí zábavní pyrotechniky, nicméně tato příčina se nepodařila prokázat konkrétní osobě. Na zásahu se podílely celkem tři jednotky a čtyři vozy,“
řekla Tuchoměřickému zpravodaji mluvčí středočeských hasičů Tereza Fliegerová. 
Ondřej Kubala

prosincoví oslavenci
Blanka Suchá – 75 let

Marie Vöröšová – 75 let

Oběma oslavenkyním gratulujeme a do dalších let přejeme
mnoho zdraví, štěstí, lásky a spokojenosti.

1 | 2 0 19

ŽIVOT V OBCI

Tu c h om ě ř i c k ý Z P R AVO DA J

Vánoční havárie vody
O Vánocích v Tuchoměřicích řádil nejen oheň, ale zlobila i voda. Nechybělo mnoho
a lidé z ulic U Kopečku a Ke Kovárně byli na Štědrý večer bez tekoucí vody.

T

a začala v ulici U Kopečku unikat večer 22. prosince. Občané v ulicích
U Kopečku a Ke Kovárně také zaznamenali snížený tlak vody. Lidem jsme řekli o nutnosti opravy a rozhodnutí, že vodu
zastavíme až 23. prosince ráno. Ještě během
večera jsme kontaktovali odborníka, který
začal hned ráno hledat, kde je potrubí poškozené. Vzhledem k tomu, že vodovodní
potrubí je v těchto místech uloženo do starých betonových rour, to nebyla vůbec jednoduchá práce. Pátrač určil místo poruchy
až v cca 13 hod. Okamžitě začaly výkopové
práce s cílem nalézt poškozené potrubí. Kolem 16. hod. se kopací tým dostal k potrubí, ovšem při opětovné zkoušce úniku bylo
zjištěno, že porucha je někde jinde. V okolí trubky se valila voda, avšak prasklina nebyla odhalena. Pokračovaly proto výkopové
práce ve směru přítoku vody. Nalézt poruchu se však nepodařilo, a tak byla akce
v cca 19 hod. přerušena. Ve večerních hodinách jsme občany informovali o možnosti
načerpat si vodu na OÚ. Této možnosti vy-

Foto: Pavel Cihlář

užila pouze jedna starší paní, které jsme vodu dovezli osobně domů. Na Štědrý den začaly opravy hned po rozednění se snahou
upřesnit místo úniku. Byla povolána další technika – bagr a speciální sací cisterna
na čištění výkopů. Naší snahou bylo provést

opravu co nejrychleji, abychom lidem nezkazili nejkrásnější večer v roce. Vše se naštěstí podařilo a okolo poledne všem opět
voda tekla. Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem, kteří se na opravě podíleli. 
Pavel Cihlář, starosta

Sluncem zalitý masopust
– v Tuchoměřicích již pošesté

L

etošní masopust se nesl ve znamení
změn. Sraz byl tentokrát u Pomníku,
pozměněná byla trasa, na které byla
stará i nová zastavení, zakončení masopustu proběhlo v hospodě U nás. Jako dlouhý
barevný had se průvod vinul tuchoměřickými ulicemi, stovky účastníků v maskách
i bez masek skákaly, tančily, křepčily, pily,
jedly, povídaly si se starými sousedy a seznamovaly se s novými. Mimo tradičních masek byly k vidění i takové jako potápěč, ptačí hnízdo, láhev vína nebo třeba dort. Nejen

na jednotlivých zastaveních, ale i během celého veselého průvodu hrála kapela složená
tentokrát jen z obyvatel Tuchoměřic a jejich
kamarádů. Průvod byl zakončen v Rákosí,
kde při západu slunce a za tklivých zvuků
krásné písně ukončil život koně rasův nůž.
Po chvilce byla kobyla oživena a skákala radostí jako snad ještě nikdy předtím. Možná
je to tím, že mám v čerstvé paměti silný zážitek ze včerejška, ale troufám si napsat, že
tento masopust byl ze všech nejlepší! 
Kamila Dimova

Foto: Martin Růžička

NA HŘBITOVĚ OPĚT TEČE VODA.
Na začátku roku prošla studna na hřbitově opravou. Byla vyčištěna, osazena novou
skruží a poklopem. Opravená a nově natřená
je i stávající pumpa. Čerpací zkouška potvrdila silný pramen. Po zřízení elektrické přípojky bude nainstalováno elektrické čerpadlo
pro snadnější čerpání vody na zalévání.

nepřehlédněte

Foto: Rostislav Kyša

Nezapomeňte si koupit nový kupón na
popelnici. Staré přestnou platit už za pár
dní. Nově si nemusíte dělat starosti s hotovostí. Na obecním
úřadě je možné použít platební kartu.

Ilustrační foto

www.tuchomerice.eu
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Nový ranní vlak
z Tuchoměřic na Smíchov a hlavní nádraží
V době, kdy jsou příjezdové trasy do hlavního města v ranní špičce ucpané, přicházíme
s dobrou zprávou. Po řadě jednání se podařilo prodloužit ranní vlak z Tuchoměřic,
který dosud končil na Zličíně, až do centra Prahy. Vyzkoušejte ho.

V

Foto: Ondřej Kubala

Ranní vlak z Tuchoměřic na Zličín zastavil
v Hostivici. Od 4. února pojede nově přes Jinonice a Smíchov až na hlavní nádraží.
vízi a do okolních skladů. To je vlak úplně plný. V Noutonicích se otočí, vydá se na cestu
zpět do depa v Libni a bere při tom cestující
na všech zastávkách, tedy i v Tuchoměřicích,“
vysvětlil Kubala.

INZERCE

e

Tuchoměřický ZPRAVODAJ

periodický tisk územního samosprávního celku
– měsíčník obce Tuchoměřice; MK ČR E 21919; vydává Obecní úřad obce Tuchoměřice – V Kněžívce 212,
252 67 Tuchoměřice; číslo 1/2019, vydáno: 25. 1. 2019;
náklad: 620 kusů; Šéfredaktorka: Kateřina Kubalová;
e-mail redakce: tuchonoviny@gmail.com. Uzávěrka
dalšího čísla: 10. 2. 2019

www.tuchomerice.eu

vybrané zastávky a časy nového vlaku
 Tuchoměřice ............................................. 7:27
 Praha-Zličín (Řepy) ................................. 8:01
 Praha-Jinonice ........................................... 8:18
 Praha-Smíchov sev. nást. .................... 8:29

1 hodin

OPRAVY A ÚPRAVY ODĚVŮ, zakázkové krejčovství, šití kostýmů. Příjem každé úterý
od 8 do 20 h. U Kopečku 181, Tuchoměřice. Ceník
na www.espevo.cz, Perglerová 607 230 043.
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řádková inzerce

U železniční zastávky v Tuchoměřicích
je dost místa na zaparkování auta, ke kterému se můžete opět vrátit večer vlakem.
Odpoledne přijíždí z Prahy do Tuchoměřic
tři vlaky v 15:48, 17:48 a 18:48 a přestupuje
se v Hostivici. Například z Vltavské pojedete odpoledne do Tuchoměřic jen 43 minut,
ze Smíchova (z tzv. severního nástupiště
Smíchovského nádraží) 48 minut.
Ve vlacích platí v Tuchoměřicích jízdenky Českých drah i Pražské integrované dopravy. Pokud máte například na Lítačce
kupon pro první pásmo, můžete na něj jet
do Prahy i vlakem. 

y

ranní špičce se často zaseknou autobusy 312 v koloně před Bořislavkou, cesta z Tuchoměřic na Smíchov
veřejnou dopravou se tak umí pořádně protáhnout. Přímý ranní vlak z Tuchoměřic
do centra hlavního města naše obec neměla už několik desítek let. Teď pojede každé všednodenní ráno od pondělí 4. února. Z Tuchoměřic odjíždí v 7:27 a například
na Smíchov dorazí bez přestupu v 8:29.
„Vlak pojede přes Hostivici, Zličín, Jinonice
a Smíchov až na hlavní nádraží. Tvoří ho velké rychlíkové vozy a cestou do Prahy bude skoro prázdný. Cesta s ním bude velmi pohodlná.
Bude v něm dost klidu pro práci na notebooku
nebo čtení knížky,“ říká zastupitel a předseda dopravní komise Ondřej Kubala.
Proč ale někdo do Tuchoměřic zavádí vlak, o kterém se ví, že poveze jen minimum lidí? „Jde o soupravu, která veze ráno
z Prahy zaměstnance do Amazonu v Dobro-

CENY INZERCE
v Tuchoměřickém zpravodaji
 1/2 stránky – 2000 Kč  1/4 stránky – 1000 Kč
 1/8 stránky – 500 Kč
 řádková inzerce – 10 Kč/řádek (min. 3 řádky, max. 10 řádků)

Při dlouhodobé spolupráci možnost individuálně stanovené ceny.
Kontakt: tuchonoviny@gmail.com.
Uzávěrka inzerce je vždy 10. den v měsíci.

